INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

MØTEINNKALLING
RÅDSMØTE
Tid: Fredag 18.09.2020, kl. 09.00 – 13.00
Merk at Fosen helse IKS innkaller til møte i representantskapet kl 13:00
samme sted.
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset i Osen kommune for
rådsmedlemmer.
Microsoft teams for rådmenn/kommunedirektør og observatører.
Avgrensningen for fysisk deltakelse i møtet skyldes smittevernhensyn.
Godkjent kalenderinvitasjon i Outlook anses som bindende påmelding til
møtet og gjelder for rådsmedlemmer.

Innkalling er sendt til:

Rådsmedlemmer/observatører
Bjørnar Buhaug

Ordfører

Indre Fosen kommune

Steinar Saghaug

Varaordfører

Indre Fosen kommune

Ivar Rostad

Opposisjonsleder

Indre Fosen kommune

John Einar Høvik

Ordfører

Osen kommune

Egil A. Johannessen

Varaordfører

Osen kommune

Line Stein

Opposisjonsleder

Osen kommune

Tom Myrvold

Ordfører

Ørland Kommune

Ogne Undertun

Varaordfører

Ørland kommune

Finn Olav Odde

Opposisjonsleder

Ørland kommune

Vibeke Stjern

Ordfører (L)

Åfjord kommune

Einar Eian

Varaordfører

Åfjord kommune

Tone Bårdli

Opposisjonsleder

Åfjord kommune

Ann- Berit Nervik

Tillitsvalgt

Ørland kommune

www.fosenregionen.no

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Hallgeir Grøntvedt

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Harald Fagervold

Politisk observatør

Trøndelag fylkeskommune

Ole Hermann Sveian

Politisk observatør

KS

Kjersti Tommelstad

Politisk observatør

KS

Annikken Kjær

Adm. Observatør

KS

Frode Rabben

Adm. observatør

Fylkesmannen i Trøndelag

Leif Harald Hanssen

Adm. observatør

Trøndelag fylkeskommune

Vigdis Bolås

Kommunedirektør

Indre Fosen kommune

Roar Leirset

Rådmann

Osen kommune

Emil Raaen

Kommunedirektør

Ørland kommune

Per Ola Johansen

Rådmann

Åfjord kommune
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Støtte til Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen
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Orienteringer;
•

Økonomi og handlingsplan samarbeidsordningene, Emil Raaen
leder rådmannsforum

•

Status Fosenregionen IKPR ved utviklingsleder

•

Status prosjekter og beholdning regionalt næringsfond ved
utviklingsleder

Møtet arrangeres i tråd med myndighetenes anbefalinger og gjeldende
smittevernregler.
Vel møtt!

Vibeke Stjern
Rådsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

www.fosenregionen.no

Torun Bakken
Utviklingsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:

PS 25/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 18.09.2020

Gjennomgang og godkjenning av møtereferat 12.06.2020
Saksbehandler: Utviklingsleder Torun Bakken
Vedlegg: Møtereferat rådsmøte 12.06.2020

Forslag til vedtak:
Rådet godkjenner møtereferatet fra rådsmøtet den 12. juni 2020.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:

PS 26/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 18.09.2020

Oppsummering av sommerkampanjen 2020
Saksbehandler: Utviklingsleder Torun Bakken
Vedlegg: Plasseringsrapport 31.08.2020 Opplev Fosenregionen

Forslag til vedtak:
1. Rådet tar orienteringen til etterretning og støtter det videre arbeidet med
å øke attraktiviteten av Fosenregionen som ferie og fritidsdestinasjon.
2. Totalkostnaden for sommerkampanjen ble ca. kr 850.000,- Restbeløpet, kr
150.000, - av tilsagnet på kr 1.000.000, -, i PS 23/2020, avsettes på bundet
fond merket opplevelsesnæring i Fosenregionen.

Saksfremstilling
Bakgrunn

I PS 23/2020 vedtok Rådet å omdisponere regionalt næringsfond på kr 1.000.000,
- for 2020, til en kampanje som skulle vise frem Fosenregionen som helhet med
fem reklamefilmer.
Hovedmålet med kampanjen er at alle innbyggere, fritidsinnbyggere og
ferierende skal få lyst til å bruke mer tid/ flere dager av sin ferie og fritid
i Fosenregionen. Dette skal bidra til at det legges igjen mer penger i kassa til
reiseliv, opplevelsesnæringen og handelsbedrifter i regionen.
Kampanjen skal vise frem et bredt utvalg av opplevelser i Fosenregionen, som
gjør at kampanjen vil være relevant for alle sesonger og årstider. Samt at
kampanjen vil bli like relevant for årene fremover.
På lengre sikt ønsker Fosenregionen IKPR å oppnå et styrket omdømme for
Fosen, gjennom at Fosenregionen blir sett på som et attraktivt ferie- og
fritidssted.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Totalt er det brukt kr 173 738,- på annonsering og sosiale medier per 31.august
2020, og kampanjen har hittil fått hele 2 936 239 visninger!
Det er et restbeløp igjen av det totale markedsføringsbudsjettet og avsetter dette
til fremtidige kampanjer. To av filmene markedsføres via sosiale medier ut
september måned med hensikt å bidra til at reiseliv og opplevelsesnæring i
regionen får godt besøk utover høsten 2020.
•
•
•

Opprinnelig budsjett; kr 1.000.000, Oppdragskontrakt med BERRE kommunikasjon; kr 809.700, Interne lønnskostnader, bevertning, reisekostnader ol. (ikke summert)

Totalkostnad: kr 850.000, - restbeløp kr 150.000, - avsettes på bundet fond for
opplevelsesnæring i Fosenregionen.
Restverdi

Filmene som er utarbeidet samt bildematerialet kan benyttes over flere år og en
lignende kampanje kan iverksettes mot neste sesong. Hoved kostnaden er
utarbeidelse av filmmaterialet, annonsering og markedsføring, såkalt plassering i
sosiale medier er langt rimeligere og kan skaleres opp eller ned.
Det sendes ut en spørreundersøkelse til alle aktører innen reiseliv og
opplevelsesnæring i Fosenregionen for å kartlegge hvordan disse har oppfattet
sommerkampanjen. Faggruppe næring har ansvar for å distribuere denne,
Fosenregionen tar arbeidet med sammenstilling og data analysene.
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Saksnummer:

PS 27/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 18.09.2020

Opplev Fosenregionen – felles nettside for ferie og
fritidsopplevelser på Fosen
Saksbehandler: Utviklingsleder, Torun Bakken

Forslag til vedtak:
1. Rådet tilslutter saksfremlegget og ber om at utviklingsleder i samarbeid
med faggruppe næring arbeider videre med en felles løsning for å fremme
opplevelser i Fosenregionen.
2. Utviklingskostnader for oppgradering av nettsiden
fosenregionen.no/opplev-fosen finansieres ved bruk av regionalt
næringsfond med totalt inntil kr 100.000, -

Saksfremlegg:
Sommerkampanjen 2020 genererte klikk inn til landingssiden
fosenregionen.no/opplev-fosen. Denne landingssiden ble i år en samling av alle
kommunenes reiselivs-nettsider. Fosenregionen IKPR ønsker videre å
videreutvikle nettsiden fosenregionen.no/opplev til å bli en felles nettside for
opplevelsesnæring i hele Fosenregionen.
Kategorisering

Dette ved å samle alle aktører og opplevelser i hele regionen innenfor ulike
kategorier. Slik vil det bli enkelt for alle som vil navigere seg til ulike opplevelser i
Fosenregionen, uavhengig av å kjenne til hvilken kommune opplevelsen er i. Det
er ved å samle alle tilbudene for fritids og ferie opplevelser at det bygges
attraktivitet og man oppnår en bredde innenfor de ulike kategoriene.
Eksempler på inndeling kan være: historiske steder, sjøfiske, kunst, restauranter,
naturopplevelser, overnatting etc. Ingen av kategoriene er bestemt enda, men
tanken er å samle alle relevante aktører innenfor en gitt kategori for hele Fosen.
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For å få til en slik nettsiden vil Fosenregionen drifte og oppdatere nettsiden i
samarbeid med faggruppe næring som får ansvar for å holde dialog med
aktørene kommunevis.
Eksempelvis har Åfjord sin reiselivs-nettside, har de kategorisert alle aktørene
innenfor disse 6 kategoriene:

Tanken er å skape et mel helhetlig bilde av Fosen som destinasjon, og at flere
legger turen til større deler av regionen, ikke bare et spesifikt sted.
En slik nettside vil bidra til å synliggjøre alle aktører enda mer, og ikke minst
gjøre det enklere for en reisende å navigere seg rundt på hele Fosen.
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SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:

PS 28/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 18.09.2020

Redesign av informasjonsskiltene «Fantastiske Fosen»
Saksbehandler: Torun Bakken

Forslag til vedtak:
1. Rådet vedtar at skiltene får en oppdatering og redesign i henhold til nye
kommunegrenser og nytt domene for nettsidene www.fosenregionen.no
2. Ny folie og montering av denne finansieres ved bruk av regionalt
næringsfond med inntil kr 100.000, - se vedlagt totaloversikt for bruk av
næringsfond.

Saksfremlegg
Informasjonsskiltene om Fosenregionen trenger et redesign og oppdatering i
henhold til nye kommunegrenser og nytt domene; www.fosenregionen.no
Fosenregionen IKPR har hentet inn pristilbud på produksjon av nytt kart på ny
folie inklusive montering:
•

Oppdatering i form av ny printfolie kr 11 652,- eks mva
6stk printfolie a kr 1 942,- pluss montering kr 750,- pr time eks. mva

Bakgrunn
Det har over tid vært interesse for å oppgradere disse informasjonsskiltene som
står omkring i Fosenregionen. Nå er nye kommuner etablert, nytt domene og det
er tid for denne redesign av skiltene. Nytt kart med nye avgrensninger og
henvisning til nettsiden opplev Fosenregionen. Det foreslås samme oppbygging
av informasjonen som tidligere ved å fremheve tre til fire ulike
opplevelsesbaserte steder i Fosenregionen. I tillegg til at det vises til nettsiden
hvor alle steder er lenket opp.
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Avtaler

Den 25.06.2020 hadde utviklingsleder og -koordinator i Fosenregionen
IKPR møte med ingeniør Lars Arne Lien og overingeniør Per Espen Knudsen, i
avdeling fylkesdirektør veg i Trøndelag Fylkeskommune. Formålet med møtet var
å klargjøre eierskap til informasjonsskiltene «Fantastiske Fosen»- som er plassert
ved inn ferdsel, og knutepunkter til Fosenregionen. Eksempelvis ved Krinsvatn og
Flakk fergeleie.
I møtet ble det kartlagt skilt på følgende steder: Valset, Flakk, Namdalseid,
Krinsvatnet, Skarsundbrua og Brekstad.
Alle skiltene, utenom Brekstad, har lik folie med oversikt over Fosen. Skiltet som
står på Brekstad har bare oversikt over gamle Ørland kommune.
Det ble i møtet avtalt at Fosenregionen kan oppgradere skiltene etter eget ønske.
Eierskapet til skiltene er noe uklart, men det er avklart tillatelse for plasseringen.
Bildet under vider plassering av dagens skilt:
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Saksnummer:

PS 29/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 18.09.2020

Søknad til forskningsrådet om offentlig doktorgradsprosjekt for
autonome shipping- løsninger for tjenesteleveranser i
kystkommuner
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: «Public PhD on Autonomous Shipping Solutions for Coastal
Communities»

Forslag til vedtak:
1. Rådet vedtar at Fosenregionen IKPR søker om en delfinansiering av en
offentlig phd stilling over fire år i samhandling med NTNU, under
veiledning av professor Martin Steinert fra TrollLABS
2. Rådet vedtar en finansieringsgaranti av egenandel for stillingen kr
500.000, - årlig i fire år ved bruk av disposisjonsfond nummer 25100010
for regionale utvikling, forutsatt medfinansiering på 50 % av
totalkostnaden fra forskningsrådet.
Saksfremlegg

Fosenregionen har mulighet til å delta i spennende forskningsprosjekter
gjennom denne ordningen. Dette kan også sees i sammen heng med andre
satsinger og deltakelser i internasjonale programmer som blant annet gjøres
gjennom omstillingsprogrammet i Åfjord kommune.
i tillegg vil dette kunne knyttes sterkt opp til industri og teknologimiljøet i
regionen.
Søknaden er under utarbeidelse og innhold og beskrivelse av selve doktorgraden
og hva den kan bidra med av tjenester og samfunnsutvikling i Fosenregionen vil
bli ytterligere presentert dersom Rådet er positiv til å arbeide videre med dette
initiativet.
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Om offentlig doktorgradprosjekter (OFFPHD)
Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt forskningsinnsats i offentlige
virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom
akademia og offentlig sektor.
Forskningsrådet skal stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i
offentlig sektor og tilbyr støtte til gjennomføring av doktorgradsprosjekter.
Doktorgradsprosjektet skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for
offentlige aktører og deres brukere. Prosjektet skal også framskaffe kunnskap
innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store og støtte
opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi.
Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og
en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal ta utgangspunkt i en
problemstilling som er relevant for den offentlige virksomheten, men det skal
planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom den offentlige
virksomheten og gradsgivende institusjon. Andre aktører kan være
samarbeidspartnere i prosjektet under visse forutsetninger.
Doktorgradsprosjektets varighet er 36 måneder, men det kan gjennomføres på
enten tre eller fire år. I treårige prosjekter arbeider kandidaten 100 prosent med
doktorgradsprosjektet. I fireårige prosjekter arbeider kandidaten 75 prosent av
tiden med doktorgradsprosjektet og 25 prosent av tiden med andre oppgaver.
ØKONOMI

Budsjett og Finansieringsplan
Year
NTNU cost
Material and equipement
Salary
sum before RCN funding

1
200000
200000
570000
970000

2
200000
200000
587100
987100

3
200000
200000
604713
1004713

4
200000
200000
622854
1022854

Funding from RCN
Percentage of total yearly cost

421875
43

433500
44

446125
44

457500 NOK
45 %

Yearly cost for Fosen

548125

553600

558588

565354 NOK

NOK
NOK
NOK
NOK
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Description
NTNU cost
Operating cost
Salary
RCN
Funding from RCN
For free

Overhead cost, supervisor, desk and office, PhD costs
Building and testing, conference travel
Assuming a 3% increase each year and Tekna recommended starting salary for the degree I have
Forskningsrådet, the Norwegian research council
Maximum yearly funding with 2020 as the startup-year. Can't exceed 50% of total cost
Part of SFI Autoship, access to their testing zone in Nyhavn, Lab access and machine use at TrollLabs NTNU, publication fees?
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Saksnummer:

PS 30/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 18.09.2020

Prosjektplan og søknad om prosjektleder for matregion Fosen
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Prosjektplan for matregion Fosen

Forslag til vedtak:
1. Rådet vedtar å sende søknad til Trøndelag fylkeskommune om
medfinansiering av satsingen «Matregion Fosen»
2. Fosenregionen IKPR bidrar med delfinansiering av et treårig prosjekt, hvor
hoved kostnaden er lønnsmidler for prosjektleder kr 850.000, - pr år
3. Finansiering av egenandel kr 500.000 årlig i tre år, til sammen 1.500.000, dekkes av disposisjonsfond 25100010 regional utvikling.

Bakgrunn

Trondheim og Trøndelag er tildelt statusen European Region of Gastonomy for
2022 og står foran tidenes satsing på mat og matkultur i Trøndelag. Dette er en
unik mulighet til å synliggjøre trønderske kokker i verdensklasse, produsenter av
fantastiske råvarer, ildsjeler og stolte trøndere over hele fylket, heter det seg fra
Fylkeskommunen.
Det er også en jobb som må gjøres regionvis om man skal lykkes ut
internasjonalt. Fosen som region har utrolig mye å by på i så måte, med hav,
fjord, fjell og land har vi allerede i dag en stor produksjon i både grønn og blå
sektor.
Produsenter dukker nå opp i stor fart og flere vil det bli. Noen med
egenproduksjon, mens andre leier produksjon. Trøndersk Matfestival har i en
årrekke vært et utstillingsvindu for slike produsenter der både lokalbefolkning og
turister har fått tatt del i mangfoldet.
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Produsenter er avhengige av å få omsatt sine varer hele året, ikke kun når det er
festival.
Vi har en kort og konsentrert sesong her i Trøndelag på enkelte produkter og er
også derfor nødt til å ha systemer som tar unna varestrømmen når produktene
er klare for salg.

Saksfremlegg

Hovedmålet for dette prosjektet og innsatsen er befestet i Trøndelagsplanens
overordnete mål:
•
•

Økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i
Trøndelag
Bidra til vekst og positiv utvikling i regionen, flere fagnettverk som jobber
sammen mot felles mål, finne felles behov og utfordringer for de
forskjellige næringene slik at synergier kan dras mellom de ulike aktørene

Partnerskap med Oi Trøndersk mat, matgledekorpset og fylkesmannens
landbruksavdeling er vesentlig for prosjektets gjennomføring og tilførsel av
kunnskap og erfaring.
Det gjøres mye godt arbeid innen dette området nå og det er klart for en
ekstrainnsats for å videreutvikle Fosen som matregion.
Fosenregionen kan ta et initiativ ved en prosjektbasert satsing som et videre steg
fra samarbeidet med produsenter om deltakelsen under Trøndersk matfestival.
Dette prosjektet skal stimulerer til at det gror frem nye produsenter og at mange
av de eksisterende kan satse fullt ut.
Finansiering

Fosenregionen IKPR søker Trøndelag fylkeskommune om medfinansiering og
prosjektdeltakelse i matsatsingen i Fosenregionen. Prosjektet skal være i tett
samhandling med matprodusenter og relevante aktører i Fosenregionen og
hovedmålet er økt aktivitet, produksjon og omsetning av lokalmat fra Fosen i
Fosen.
Det er relevant å søke om medfinansiering fra Trøndelag fylkeskommune med
bakgrunn i tiltakene som er beskrevet i handlingsplan «Et verdiskapende
Trøndelag» for 2020-2021

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Budsjett

2020

2021

2022

TOTAL

850.000

850.000

850.000

2.550.000

Reisekostnader og
faglig oppdatering

50.000

50.000

50.000

150.000

Bevertning ol

50.000

50.000

50.000

150.000

Årlig sum

950.000

950.000

950.000

Lønn prosjektledelse
Inkl sosiale kostnader

Totalsum

2.850.000

Finansieringsplan

2020

2021

2022

TOTAL

Trøndelag
fylkeskommune

450.00

450.000

450.000

1.350.000

Fosenregionen
(egeninnsats)

500.00

500.000

500.000

1.500.000

Årlig sum

950.000

1.100.000

1.100.000

Totalsum

2.850.000
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Saksnummer:

PS 31/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 18.09.2020

Prosjektplan kompetansepilot Fosen og søknad om deltakelse i
Kompetansepilot Trøndelag
Saksbehandler: Torun Bakken
Vedlegg: Prosjektplan kompetansepilot Fosen

Forslag til vedtak:
1. Rådet gir sin tilslutning til at Fosenregionen deltar med et delprosjekt, i
henhold til vedlagte prosjektplan for kompetansepilot Fosen, inn i
Trøndelag fylkeskommunes sin søknad om kompetansepilot Trøndelag.
2. Fosenregionen sin egenandel på kr 361.500, - som finansieres ved bruk av
Rådets disposisjonsfond 25100010 for regional utvikling.
Bakgrunn

Nasjonalt perspektiv
Mangel på kompetent arbeidskraft er en hovedutfordring for vekst og
verdiskapning i Distrikts-Norge. Det er ubalanse mellom tilbud og etterspurt
kompetanse, og det er store variasjoner mellom regioner og bransjer.1 Mangelen
på kompetent arbeidskraft kan minskes med å øke kompetansen til eksisterende
arbeidskraft innad i bedriftene gjennom etter- og videreutdanning. Dette er en
særskilt problemstilling for Distrikts-Norge, hvor lang avstand til
utdanningsinstitusjoner utgjør en ekstra hindring.

Saksfremlegg
Kompetansepiloter er en ny, treårig søknadsbasert tilskuddsordning
finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD). Utviklingsprogrammet skal støtte opp under fylkeskommunens
strategiske rolle og ansvar for regional kompetansepolitikk. Kompetansepiloter
skal mobilisere virksomheters etterspørsel etter kompetanse- og
utdanningstiltak og legge til rette for et regionalt tilpasset etter- og
videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge.

1

NAV Bedriftsundersøkelse 2019
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Tilskuddsmidlene forvaltes av fylkeskommunene. Trøndelag fylkeskommune har
pekt ut Fosenregionen som én av tre aktuelle regioner for utvikling av prosjekt
som kan (del)finansieres gjennom tilskuddsordningen. Fosenregionens prosjekt
vil inngå som et delprosjekt i fylkeskommunens overordnede prosjekt for fylket.
Fosenregionens prosjekt ønsker å ha som mål og tilrettelegge for desentraliserte
utdanningsløp og digitale ordninger for etter og videreutdanning i regionen.
Gjennom samhandling mellom utdanningstilbydere og regionale næringsaktører
og bransjer.
En viktig del av vårt prosjekt vil være å gjøre næringslivet mer oppmerksom på
hvilke videre- og etterutdanninger som allerede finnes, samt gjøre utdanningene
mer tilgjengelig på Fosen blant annet gjennom desentralisering av
utdanningstilbud. For å få videre- og etterutdanning mer tilgjengelig på Fosen,
må derfor utdanningstilbydere som NTNU Videre, Nord Universitet og Trøndelag
Høyere Yrkesfagskole kobles på prosjektet, for å tilpasse tilbud som matche
kompetansebehovet i Fosenregionen.
Fosenregionen vil organisere arbeidet med kompetansepiloten gjennom det
interkommunale politiske rådet og samarbeid med relevante eksterne aktører i
Fosenregionen. Fosenregionen IKPR vil ha behov for stedlig prosjektledelse for
arbeidet i kompetansepiloten.
Kompetansepiloter skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre
samsvar mellom kompetansebehov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i
Distrikts-Norge. Dette er en kompleks sak, der en gjennom prosjektet skal prøve
hvordan ulike problemstillinger kan løses. Regionene som inngår i prosjektet, vil
fungere som levende laboratorier.

FINANSIERINGSPLAN – tentativt med forbehold om vedtak i Rådet

2020

2021

2022

TOTAL

Trøndelag
fylkeskommune

420.000

420.000

420.000

1.260.000

Fosenregionen

120.500

120.500

120.500

361.500

Årlig sum

540.500

540.500

540.500

Totalsum
*Finansieringsplanen er med forbehold om positivt vedtak i Rådsmøte for
Fosenregionen interkommunalt politisk råd.

1.621.500

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

SAKSFRAMLEGG

Saksnummer:

PS 32/20

Utvalg:

RÅDET

Møtedato 18.09.2020

Støtte til Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen
Saksbehandler: Ordførerforum
Vedlegg: «Trøndersk Matfestival tradisjon - kultur – opplevelser»
«Støtte til Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim»

Forslag til vedtak:
Saken fremlegges uten innstilling

Saksfremstilling
Saken om støtte til Trøndersk matfestival og Bryggerifestivalen er fremmet fra ordførere
i Fosenregionen med hensikt om å sende en felles uttalelse fra Fosenregionen IKPR

